Verslag vergadering Zoogdierenwerkgroep WD&S, 1 april 2019
Locatie en tijd: Bezoekerscentrum Molsbroek, Lokeren, 20-22u

Aanwezig: Rika Van de Walle, Geert Van Damme, Frans Van Havermaet, François
D'hollander, Arnout Pieters, Joris Everaert (verslag)
Verontschuldigd: Caroline Tas, Philippe Cattelain, Steven Goossens, Sarah De Saeger
1. Financiën
Momenteel 592,11 € op onze projectrekening bij Natuurpunt Studie.
Er komt dit jaar normaal nog 400 € bij via de ‘Zin in Natuur.Studie 2018’ werking
waarvoor Joris de aanvraag onlangs indiende bij Natuurpunt Studie.
2. Materiaal
-We kunnen een extra cameraval aankopen (incl. accessoires waaronder batterijen,
beveiliging, 2 SDHC kaartjes). Voorkeur gaat naar Bushnell (Agressor type).
-Bushnell Nature View HD cameraval is momenteel bij Caroline.
-Misschien eens een google drive spreadsheet maken voor het delen van materiaal.
3. Cursussen
CVN cursus bosgids 2020
Moet nog samengesteld worden. O.a. hulp voor deel zoogdieren in het bos:
-7 maart 2020 theorie bosvogels en zoogdieren (lesgever, checken bij Dirk VDB).
-Later in voorjaar, avondexcursie in Fondatie (Caroline en Frans) voor muizen
(muizenvalletjes), vleermuizen, marters,.. Eventueel met cameravallen en
mostela/struikrover.
Op voorhand met conservator Tommy contact opnemen.
Cursus spoorzoeken najaar 2019
10 en 17 oktober 2019 (theorie 19u-22u zaal Durmedroom) 19 en 26 oktober 2019
(praktijk). Dirk van der Meiren. Enkel zoogdieren. Zal sterk gepromoot worden door NP
Waasland, kern Hamme & ‘s Heerenbosch. Frans trekt en stuurt voorbeeld tekst
(aankondiging) door.
Mogelijke mini cursus batdetector
Wellicht in najaar 2020 (Joris)
LIFE project SPARC
Cursus voor sigma gids, mogelijke medewerking vanuit de werkgroep?
4. Vlaamse projecten
Nieuwe Vlaamse zoogdierenatlas 2024

Er wordt in gans Europa gewerkt aan een nieuwe zoogdierenatlas van Europa. Het veldwerk
daarvoor moet af zijn in 2022 en in 2024 wordt ze gepubliceerd. Gezien er beslist is om met
hokken van 50x50 te werken is er voor Vlaanderen in principe niet veel extra werk te doen,
maar het is wel een gelegenheid om hier het inventariseren weer wat aan te wakkeren. Ook
de Vlaamse zoogdierenatlas is al ruim aan een update toe (gepubliceerd in 2003). Vanaf 2019
zullen jaarlijks een aantal soorten in de kijker worden gezet om gericht te inventariseren.
Voor elk van die soorten zullen er opleidingsmomenten komen. Ook het braakballen pluizen
zal men als belangrijke inventarisatiemethode weer gericht inzetten en promoten. Zie o.m.

http://www.zoogdierenwerkgroep.be/studie/zoogdieren-inventariseren/braakballen-pluizen
Meetnet Otter
De otter-zoekdag (zone Schelde tussen Dendermonde en Gent, en Donkmeer Berlare) op
9 maart 2019 had veel volk. Er werden geen ottersporen gevonden. Zie ook
https://www.meetnetten.be/projects/66/

5. Activiteiten en regionaal onderzoek
Ottersporen
Sporen activiteit in Kruibeke? Navraag bij Diemer (Natuurpunt)
Waterspitsmuis onderzoek
juni 2019? Deze keer bv. aan reservaatzone Donkmeer en/of Turfput.
Afspreken met Philippe & Joris.
Enkele gerichte inventarisaties muizen 2019?
Oktober 2019. Frans checkt met Philippe.
Mopsvleermuisproject
Zenderweekend midden juli 2019, zeker ook weer rond Stekene. Verder info volgt.
Dia-avond door Frederic Thoelen
Mogelijk 22 of 29 nov.? Geert legt vast (doodle)
"Hoi Geert, zeker en vast ken ik je nog.
Bedankt voor je interesse in een voordracht. De voordracht 'Van wezel tot wolf' vind ik zelf wel een
leuke, al is de Big 5 van Europa ook wel tof omdat deze gaat over wilde dieren in Europa. Hier vind je
wat meer info over de verschillende voordrachten: http://wild-things.be/voordrachten-en-wandelingen/
Wat betreft de data kan 22-9/11 en 6-13-20/12 het best voor mij.
Kostprijs is 100 euro (vanwege de afstand).
Een dassenwandeling kan altijd, ook in de winter. Hou er rekening mee dat we tijdens de wandeling
zelf wel geen dassen zullen zien. We passeren wel burchten en dergelijke. Er kunnen tot 30 personen
mee met de wandeling. Kostprijs is 70 euro.
Gr, Frederik"
Zoogdierenreis juni 2020
Organisatie door Jorn Van Den Bogaert en Geert. Vanuit Finland richting Russische grens.
Later dit jaar meer info.
Zoogdieren weekend 2019 in ardennen (reeds volzet)
Zoogdiersafari Molsbroek-Hamputten
21 september (Caroline, Rika, Joris)
Egel project
Contact via Jan Verheyden (stad Sint-Niklaas) i.k.v. Jaar van de Egel. Frans & François
kunnen helpen. François en Rika spreken af in mei. Arnout wil ook graag meedoen.
RLSD folder
activiteiten doorgeven

Volgende vergadering: 17 september 2019 (20u, bezoekerscentrum Molsbroek)

